
Öğrenci İşleri 

 

1. Gelen ve gidecek faksları ayarlamak ve gidecek faksları göndermek. Gelen faksları 

kayda alınıp gereğini yapmak. 

2. Anabilim Dallarından gelen üst yazılara cevaplarının yazılması. 

3. İlanda belirtilen başvuru tarihinden itibaren gelen başvuruların yönetmelikte belirtilen 

oranlara göre ağırlıklı toplam ortalamaların alınıp sıralanması, mülakat ve mülakatsız 

değerlendirme sınavı için asıl ve yedek adayları belirlenmesi. 

4. Kazanan adayların başvuru evrakları kontrol edilerek kesin kayıt işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi. 

5. Boş kalan kontenjanlar için varsa yedek adayların kesin kayıtlarının gerçekleştirilmesi. 

6. Öğrenci kimlik kartlarının öğrenci işleri daire başkanlığından teslim alıp ve 

öğrencilere dağıtılması. 

7. Öğrencilerin bilgilerinin bulunduğu zarfları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından 

teslim alınıp, başvuru evraklarının öğrenci zarflarına yerleştirilmesi. 

8.  Öğrencilerin danışman atamalarının Anabilim Dalı Başkanlıklarından istenmesi, 

gelen yazılara istinaden Enstitü Yönetim Kurulu kararı verildikten sonra Öğrenci Bilgi 

Sisteminde (OBS) öğrencilerin tez konularının tanımlanması. 

9. Anabilim Dallarından Güz ve/veya Bahar Yarılında Açılacak Dersler ve 

görevlendirilecek öğretim üyelerini talep edilmesi. 

10. Dersleri yürütecek öğretim üyeleri ilgili fakültelerden/meslek yüksek okullarından 

40/a tabloları oluşturularak istenmesi. Ortak programlarda ders verecek Anadolu 

Üniversitesi öğretim üyeleri 40/a-d tablosu oluşturularak Rektörlük aracılığıyla 

istenmesi. 

11. Dekanlıklardan ve Müdürlüklerden gelen görevlendirme onaylarına istinaden 

Anabilim Dallarından ders programlarının hazırlanıp, Enstitüye bildirilmesi talep 

edilir. 

12. Anabilim Dallarından Güz ve/veya Bahar Yarılı Ders Planı ve Ders Programları ile 

ilgili gelen yazıların Enstitü Yönetim Kuruluna girmesi. 

13. Enstitü Yönetim Kurulunda kabul edilen ders programlarının Öğrenci Bilgi Sistemine 

(OBS) girişi yapılması. 

14. Öğrencilerin ders intibakları, ders seçimleri gibi eğitim-öğretim işlerini Enstitü 

Yönetim Kurulu kabulünden sonra kontrolü ve takibinin yapılması. 

15. Alınan kararlar doğrultusunda Rektörlük Makamına gerekli yazışmaların yapılması. 

16. Kurum Dışına yazılan yazıların zarflanıp postaya verilmesi. 

17. Kurum dışından gelen yazıların kayda alınması. 

18. Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin savunma sınav jüri üyeleri Enstitü 

Yönetim Kurulunda görevlendirildikten sonra Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) 

tanımlanır, Jüri üyelerine EBYS üzerinden gerekli yazışmalar yapılır ve dışarıdan 

gelen öğretim üyelerinin görevlendirme yazıları mail ve  postayla gönderilmesi.. 

19. Tez Savunma Sınavında jüri üyelerinin talebi üzerine tez başlığı değişen öğrencilerin 

Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) tez başlığını değiştirilmesi. 

20. Güz ve bahar dönemi sonlarında tez aşamasına geçebilecek muhtemel öğrencileri 

tespit etmek amacıyla öğrencilerin not döküm belgelerini incelemek. Anabilim Dalları 



ortak programlarda kayıtlı öğrencilerin ortak protokol kapsamında her iki 

üniversiteden de alması gereken minimum dersleri alıp almadığının kontrolünün 

yapılması. 

21. Tez aşamasına geçen öğrencilerin tez konularını Anabilim Dalı Başkanlıklarından 

istenmesi, gelen yazılara istinaden Enstitü Yönetim Kurulu kararı verildikten sonra 

Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) öğrencilerin tez konularının tanımlanması. 

22. Dönem başlarında öğrencilerin ders seçme işlemleri tamamlandıktan sonra açılıp 

açılmayan dersler tespit edilip kapatılacak derslerin Rektörlük Öğrenci İşleri Daire 

Başkanlığı’na bildirilmesi. 

23. Yönetmelikte yer alan 3’ten az öğrenci tarafından seçilen dersin açılıp açılmamasına 

karar verilmesi için Anabilim Dallarından gelen yazılara göre kapanacak derslerin 

Rektörlüğe bildirilmesi. 

24. Anadolu Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında Ortak Lisansüstü 

Programlar Açılması ve Uygulanmasına İlişkin Protokol kapsamında öğrenci 

başvuruları, kayıt, ders alma, sınavlar ve mezuniyet gibi tüm öğrencilik işlerinin 

Enstitümüz tarafından Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilmesi. 

25. İlişik kesmek isteyen öğrencilerin dilekçelerine istinaden alınan Enstitü Yönetim 

Kurulu kararına göre Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS)  öğrencinin ilişiğinin kesilmesi 

ve Rektörlüğe bildirilmesi. 

26. Yönetmelikte belirtilen akademik izin şartlarını sağladığını belgeleyen öğrencinin 

akademik izin dilekçesine istinaden alınan Enstitü Yönetim Kurulu kararına göre 

Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) öğrencinin kayıt dondurma işleminin yapılması ve 

Rektörlüğe bildirilmesi. 

27. Özel öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) ilişiklerinin kesilmesi ve 

öğrencilere ilişiklerinin kesildiğinin tebliğ-tebellüğ edilmesi. 

28. Misafir öğrencilerin Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) ilişiklerinin kesilmesi ve kayıtlı 

oldukları üniversitelere transkriptlerinin(not durum belgesi) posta yoluyla 

gönderilmesi. 

29. Yüksek Lisans programı öğrencilerinin bilimsel hazırlık ders ve tez aşamalarının takip 

edilmesi. 

30. Doktora programı öğrencilerinin bilimsel hazırlık, ders, yeterlik, tez öneri ve tez 

izleme(TİK) süreçlerinin takip edilmesi. 

 


